
Årsberetning 
for  

 

Hamsun-Selskapet 
 

 
for beretningsårene 2012 og 2013 framlagt på Selskapets årsmøte fredag 1. august 2014 på 
Hamarøy. 
 

INNLEDNING 
Denne beretningen gjelder for det 24. og 25. hele beretningsåret fra Selskapets etablering i august 
1988. Denne beretningen følger de to foregående regnskapsår, 2010 og 2011. Beretningsåret 2012 
var preget av Selskapets Litteraturseminar på Sortland, og beretningsåret 2013 har vært preget av 
ulike arrangementer/rekrutteringsarbeid samt forberedelser til seminar i Narvik under 
Vinterfestuken i mars 2014. 
 

STYRETS SAMMENSETNING /VALGKOMITÉ/REVISOR 
Av ulike grunner forelå det ingen innstilling fra valgkomiteen på Selskapets Årsmøte 10. august 2012 
på Sortland hotell, Sortland. Leder Even Arntsen hadde ytret ønske om å tre tilbake som leder og 
fortsette som styremedlem i neste periode. Wenche Rokkan Iversen, nestleder, ble foreslått som ny 
leder av Nils Magne Knutsen, medlem av styret. Han foreslo videre at de øvrige rolleoppgavene i 
styret fordeles når det nye styret konstituerer seg. Knutsens forslag ble vedtatt.  Følgende styre ble 
valgt: 
 

Wenche Rokkan Iversen, Svolvær (leder) 
Hege Faust, Lillestrøm (nestleder) 
Nils Magne Knutsen, Tromsø (styremedlem) 
Torun Kjøk, Lom (styremedlem) 
Even Arntzen, Tromsø (styremedlem) 
Andreas Lødemel, (styremedlem, representant for Hamsunsenteret (han erstattet Ronald Altinius, 
                                                                                               som ikke lenger jobber ved Hamsunsenteret) 
Terje Øien, Hamarøy (styremedlem, oppnevnt av kommunen etter Årsmøtet) 
 

Varamedlemmer 
Elin Eidsvik, Hamarøy (valgt som 1. varamedlem) 
Randi Eilertsen, Narvik 
Erik Gjestvang, Skien 
 

I etterkant har Even Arntzen trukket seg som styremedlem, og Elin Eidsvik, Hamarøy, er nå fast 
medlem av styret. Randi Eilertsen, Narvik, er rykket opp som 1. varamedlem, og deltar på 
styremøtene. Toril Halmøy, som jobber som timebasert sekretær for selskapet, deltar nå på 
styremøtene, noe som er med på å lette kommunikasjonen mellom styret og sekretær. 
 
Valgkomité: 
Som valgkomite til Årsmøte 2014 ble valgt: 

 Ronald Altinius, Bodø (leder) 
Ronald har skiftet navn i etterkant av årsmøtet: Ronald Nystad Rusaanes 

 Arne Andre Solvang, Hamarøy 

 Hedvig Rasmussen, Karlsruhe 



Revisor 
Som Selskapets revisor ble T. Horn (Øko.Net AS, Leinesfjord) gjenvalgt for perioden fram til neste 
årsmøte. 
 

AKTIVITETER I PERIODEN 
 

1. Styremøter 
I perioden har Hamsun-Selskapets styre i gjennomsnitt hatt styremøte annenhver måned. I og med at 
Hamsun-Selskapets styre er spredt over hele landet, så har de fleste styremøter vært avholdt som 
telefonstyremøter.  
 

2. Medlemstall og rekrutteringsarbeid 
Det ble anført i forrige årsmelding at styret har sett seg nødt til å stryke en del medlemmer på grunn 
av manglende kontingentinngang, og dette har delvis vært tilfellet i inneværende periode. Ved 
årsskiftet 2013/2014 var medlemstallet på ca. TORIL – KAN DU HJELPE? 
 

Årsmøtet påla styret å jobbe mer aktivt med medlemsrekruttering til selskapet, med særlig vekt på å 
verve flere yngre medlemmer. Denne saken har vært en gjenganger i styremøtene, og styret har sett 
på en del muligheter for å rekruttere flere medlemmer, fra egen medlemsavgift for elever og 
studenter, til aktiviteter som kan hjelpe oss å nå ut til både nye og gamle medlemmer. Vi ønsker etter 
hvert å utarbeide en bibliotek- og skoleaksjon for å nå ut til særlig elever og studenter. 
 

For å nå ut til elever og studenter, ble det for denne gruppen fastsatt en egen årlig medlemsavgift til 
kr 150,-. Årskontingenten for enkeltmedlemmer er kr 300,-, for familie/par kr 350,- og for 
institusjoner kr 500,-.  
 

3. Hamsun-Selskapets sekretærstilling 
Toril Halmøy arbeider i timebasert sekretærstilling for Hamsun-Selskapet. Stillingen er finansiert av 
Hamsun-Selskapet. 
 

4. Hamsun-Nytt 
Hamsun-Nytt er kommet med totalt 8 nummer i perioden. 
 

5. Hamsun-Selskapets skriftserie 
28.  Even  Arntzen, Nils M. Knutsen og Hennings Howlid Wærp (red.): Hamsun i Vesterålen 2012, 2012 
29.  Wenche Torrissen og Nils M. Knutsen (red.): Dikt til Knut Hamsun, 2013 
 

6. Litteraturseminar 2012 
Ved siden av skriftserien er Litteraturseminaret Selskapets viktigste og mest arbeidskrevende 
enkeltprosjekt. I 2012 ble Hamsun-Selskapets Litteraturseminar arrangert på Sortland, på Sortland 
hotell, et vellykket og innholdsrikt seminar som strakte seg over tre dager, fra 9. til 11. august. 
Seminaret hadde rom til hele 14 foredrag som belyste Hamsuns forfatterskap ut fra mange ulike 
vinkler. 12 av disse foredragene er med i Hamsun-Selskapets skriftserie nr. 28 sammen med 3 
foredrag fra Hamsunsenterets eget seminar på Hamarøy under Hamsun-dagene i 2012. 
 

7. Øvrige aktiviteter i perioden 
 

Arrangementer 
Videre er arrangementer en viktig arena både for eksisterende medlemmer og for verving av nye.  
For å bli synlig, har styret lagt opp til økt aktivitet og bevisst prøve å gjøre dette til en arena der man 
kan rekruttere nye medlemmer. «Aksjon Victoria» i tilknytning til Victoria-premieren 1. mars 2013 
førte til arrangementer både i Tromsø, Lom, Oslo og Hamarøy, der flere nye medlemmer ble vervet. 
Oslo-avdelingen har i tillegg gjennomført «4XPan» på Filmens Hus 7. desember 2013, et svært 
vellykket arrangement.  
 



Hamsun-seminar under Vinterfestuka i Narvik 
Selv om Hamsun-Selskapets litteraturseminar i Narvik under Vinterfestuka 2014, strengt tatt ikke 
hører med i denne Årsberetningen, så må det nevnes da det kan ses som en del av aktiviteter som 
kan bidra til økt oppmerksomhet og derigjennom mulighet til å ta vare på gamle medlemmer og 
rekruttere nye medlemmer. Mye arbeid ble lagt ned i 2013 for å forberede dette seminaret, som ble 
svært vellykket, og som hadde mange skoleelever som deltakere. Seminaret gikk med overskudd, et 
overskudd som kan være med på å finansiere neste utgivelse i Hamsun-Selskapets skriftserie. 
 

8. Økonomiske bidragsytere 
Årsmøtet i 2012 ga styret i oppdrag ”å synliggjøre i årsberetningene hvem som er økonomiske 
bidragsytere til de ulike arrangementene i Hamsun-Selskapets regi, slik at disse ”hedres” på denne 
måten”: 

 Hamsun-Selskapets Litteraturseminar 2012:  
o Gyldendal forlag  
o Norsk kulturråd 

 ”Aksjon Victoria”:  
Hamsun-Selskapet bidro med pengestøtte ved hvert enkelt-arrangement 

 – i Oslo, Lom, Tromsø og på Hamarøy 
 Hamsun-seminar under Vinterfestuka (vi finner det riktig å ta med dette nå, mens det ennå er 

”ferskt”): 

o Foreningen Fritt Ord 
o Narvik videregående skole 
o Ofoten Sparebank 
o Narviksenteret m/Krigsmuseet 

 

9. Vedtekter 
Årsmøtet i 2012 ga styret i oppdrag å endre vedtektene slik at det tydelig fremgår at styret skal ha en 
fast representant fra Hamsunsenteret og en fast representant fra Hamarøy kommune. Forslag til 
redigerte vedtekter har vært offentliggjort på Hamsun-Selskapets hjemmesider, og forslaget vil bli 
behandlet på dagens Årsmøte, i egen sak nr. 5. 
 

10. Hamsun-Selskapets hjemmesider 
I perioden har Hedvig og Gert Rasmussen driftet nettsidene. Som informasjonskanal er nettsidene av 
meget stor betydning, se www.hamsun-selskapet.no. Det er avtalt med Hamsunsenteret at de skal 
legge en direktelink på sin hjemmeside til Hamsun-Selskapets hjemmesider. 
 

11. Hamsun-Selskapets lokallag 
Lokallagene i Oslo og Lom er aktive, med egne arrangement for medlemmer og andre interesserte. 
 

12. Hamsun-Selskapets stipend 
Hamsun-Selskapets stipend har ikke vært utdelt under beretningsårene 2012/2013. 
 

13. Æresmedlemmer 
Avtroppende leder av Hamsun-Selskapet, Even Arntzen, ble på Årsmøtet i 2012 hyllet for sin 
mangeårige innsats for Hamsun-Selskapet, og ble enstemmig utnevnt til æresmedlem.  
 
 

Svolvær, den 10. juli 2014 
For styret i Hamsun-Selskapet 
 
________________________ 
Wenche Rokkan Iversen 
styreleder 

http://www.hamsun-selskapet.no/

